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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/22
ب�إن�شــاء املركـــز الوطنــي للت�شغيــل و�إ�صــدار نظامـــه
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة  ،واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2011/98ب�إن�ش ــاء الهيئــة العامــة ل�سجــل القــوى العاملة ،
و�إ�صـدار نظامهـا ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين�ش ـ ـ�أ مركـ ــز ي�سمـ ــى " املركز الوطني للت�شغيل " يتبع جملــ�س الــوزراء  ،ويعم ــل فـي �ش�أن ــه
ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يتمتع املركز الوطني للت�شغيل بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري .
املــادة الثالثــــة
ت�ؤول �إلى املركز الوطني للت�شغيل االخت�صا�صات واملخ�ص�صات واملوجودات اخلا�صة بالهيئة
العام ـ ــة ل�سج ـ ــل الق ــوى العاملـ ــة  ،كما ي ـ ـ ـ�ؤول �إليـ ــه كـ ــل مـ ــا يتعلـ ــق باخت�صا�ص ــات املركـ ـ ــز
من وزارة القــوى العاملــة .
املــادة الرابعـــة
ينقل �إلى املرك ــز الوطن ــي للت�شغيــل موظف ــو الهيئــة العام ــة ل�سج ــل القوى العامل ــة ب ــذات
�أو�ضاعهم الوظيفـية .
ويجوز نقل �أي من موظفـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية  ،والع�سكرية  ،والأمنية)
�إلــى املرك ــز ب ــذات و�ضع ــه الوظيفـ ــي وفق ــا الحتياجـ ــات وطبيعة عمـ ــل املرك ــز  ،بالتن�سيـ ــق
مع اجلهات ذات العالقة .
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املــادة اخلام�ســة
تلتــزم جميــع وحــدات اجلهــاز الإداري للدولة (املدني ــة  ،والع�سكري ــة  ،والأمني ــة) ومن�ش�آت
القطاع اخلا�ص مبوافاة املركز الوطني للت�شغيل بال�شواغر والوظائف واملهن املراد �شغلها
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
املــادة ال�ساد�ســة
يكــون تعديــل نظــام املركــز الوطن ــي للت�شغيل املرف ــق م ــن قبــل رئيــ�س جملــ�س �إدارة املركـ ــز
الوطني للت�شغيل بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ال�سابعــة
ي�صدر رئي�س جملـ�س �إدارة املرك ــز الوطن ــي للت�شغيل اللوائح والقـ ــرارات الالزم ــة لتنفـي ــذ
�أحكام النظام املرفق  ،و�إلى �أن ت�صدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانني والأنظمة
املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا املر�سوم ،
والنظام املرفق  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثامنــة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/98امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ،
والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة التا�سعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يناير 2020م .
�صـدر فـي  23 :من جمادى الثانية �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  28 :من فبرايــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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نظـــام املركــز الوطنــي للت�شغيــل
الف�صـــل الأول
تعاريــف و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( )1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
املركــــــــــــــــــــــــــــز  :املركز الوطـني للت�شغيــل .
املجلـــــــــــــــــــــــــ�س  :جملــ�س �إدارة امل ـ ـ ــرك ــز .
الرئيـــــــــــــــــــــــ�س  :رئي�س املجل�س .
الرئي�س التنفـيذي  :الرئي�س التنفـيذي للمركز .
املــادة ( )2
يكون مقر املركز حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع له فـي املحافظات بقرار من املجل�س .
الف�صـــل الثانـــي
�أهـــداف املركـــز واخت�صا�صاتـــه
املــادة ( ) 3
يهدف املركز �إلى توجيه و�إعداد وت�شغيل الباحثني عن عمل وا�ستقرارهم و�إن�شاء قاعدة
بيانات عن القوى العاملة فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 4
يكون للمركز فـي �سبيل حتقيق �أهدافه مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
1 -1ت�سجيـ ــل الباحث ــني عن عم ــل و�إن�شاء قاعــدة بيانات متكاملـ ــة تت�ضم ــن بياناته ــم
ال�شخ�صي ــة  ،وم�ؤهالته ــم العلمي ــة  ،وخرباتهم العمليــة وغيــر ذلك من البيان ــات
ذات ال�صلة .
2 -2توفـري البيانات املتعلقة بالقوى العاملة الوطنية فـي �سوق العمل مبا فـي ذلك
الربط الإلكرتوين مع كافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية  ،والع�سكرية ،
والأمنية)  ،ومن�ش�آت القطاع اخلا�ص وغريها .
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3 -3تر�شيح الباحثني عن عمل الذين تتوافر فـيهم �شروط �شغل الوظائف واملهن املراد
�شغلها فـي كل من وحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية  ،والع�سكرية  ،والأمنية)
ومن�ش�آت القطاع اخلا�ص  ،على �أن تتولى �إجراءات التعيني اجلهات املخت�صة وفقا
للأنظمة املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
4 -4توجيه و�إر�شاد الباحثني عن عمل لال�ستفادة من فر�ص العمل املتاحة مبا يتنا�سب
وم�ؤهالتهم العلمية وخبـراتهم العملية  ،وكذلك ت�شجيعهم على االلتحاق ببـرامج
التدريب لإك�سابهم املهارات املهنية وفقا الحتياجات �سوق العمل .
5 -5متابعة ال�سيا�سات والربامج اخلا�صة بت�شغيل الباحثني عن عمل فـي القطاعني
العام واخلا�ص  ،ورفع تقارير ب�ش�أنها �إلى جمل�س الوزراء .
6 -6التن�سيق مع اجلهات املعنية لتحديد �أولويات التعليم والتدريب واحتياجات �سوق
العمـ ــل مب ــا ي�شم ــل دعـ ــم القطاع ـ ــات اال�سرتاتيجي ـ ـ ــة وامل�شروع ـ ـ ــات التنمويـ ـ ـ ــة
من الكفاءات واملهارات الوطنية .
7 -7درا�س ــة وحتليـ ـ ــل االحتياجـ ـ ــات الوظيفـي ـ ـ ــة للقطاعـ ــات االقت�صاديـ ــة والتنمويـ ـ ــة
واخلدمية  ،واقرتاح الربامج وخطط العمل لتمكني الكوادر الوطنية من �شغل
الوظائف واملهن املختلفة .
�8 -8إجراء البحــوث والدرا�سات بال�شراكــة مــع خمتل ــف اجلهات التعليمية والتدريبية
والت�شغيلية لدعم ت�شغيل القوى العاملة الوطنية .
9 -9توفـري املعـلومات الالزمة عن حركة التوظيف والت�شغيل فـي ال�سلطنة لتمكني
اجلهات املعنية بالتخطيط من �صياغة �سيا�سات التوظيف والت�شغيل وتوجيه
ال�سيا�سات التعليمية والتدريبية نحو املواءمة بني املخرجات من خمتلف
التخ�ص�صات العلمية والتقنية وم�ستويات املهارة املهنية مع االحتياجات الفعلية
فـي �سوق العمل .
�10 10إعداد اخلطط الالزمة لت�شغيل القوى العاملة الوطنية التي �أنهيت عقود عملها
م ـ ــن من�ش ـ ـ�آت القط ـ ــاع اخل ـ ــا�ص  ،وذلك فـي امل�شاري ـ ــع والعقـ ــود احلكومي ــة  ،وتــلك
التي ت�ساهم فـيها احلكومة .
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�11 11إعداد الربامج ال�ستيعاب القوى العاملة الوطنية غري امل�ستقرة فـي من�ش�آت القطاع
اخلا�ص .
12 12متثيـل ال�سلطنة ف ــي االجتماع ــات الإقليميــة والدولي ــة ذات ال�صل ــة باخت�صا�صـ ــات
املركز بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .
�13 13أي اخت�صا�صات �أخرى يقرها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .
الف�صـــل الثالـــث
جملــ�س الإدارة واخت�صا�صاتــه
املــادة ( ) 5
يتولــى �إدارة املركــز وتنظيم �ش�ؤون ــه جمل ــ�س �إدارة ميث ــل القطاعني احلكوم ــي واخل ــا�ص ،
وتتولى غرفة جتارة و�صناعة عمان اقرتاح �أ�سماء مر�شحي القطاع اخلا�ص فـي ع�ضوية
املجل�س  ،وي�صدر بتعيني �أع�ضاء املجل�س وحتديد مدة ع�ضويتهم قرار من جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 6
يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أو من يحل حمله � )4( ،أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ،
ويج ــوز دعوتـ ــه لالنعقاد كلمـ ــا اقت�ض ــت احلاج ــة �إلى ذلك  ،وال يكـ ــون االجتم ــاع �صحيحـ ــا
�إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه  ،وت�صدر القرارات
ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
وللمجل�س �أن يدعو حل�ضور اجتماعاته من يرى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة والكفاءة ،
ويكون للمدعوين اال�شرتاك فـي املناق�شات  ،دون �أن يكون لهم حق الت�صويت .
املــادة ( ) 7
يعني املجل�س فـي �أول اجتماع له نائبا للرئي�س من بني �أع�ضائه يحل حمل الرئي�س عند
غيابه � ،أو وجود مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 8
يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة ملمار�سة املركز اخت�صا�صاته وحتقيق �أهدافه ،
وب�صفة خــا�صة مـا ي�أتي :
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1 -1و�ضع خطة ت�شغيل القوى العاملة الوطنية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،ورفعها
�إلى جمل�س الوزراء العتمادها .
2 -2اعتم ــاد الهيك ــل التنظيمــي للمركـ ــز والتق�سيمات الإدارية الفرعية به ــا  ،وحتديـ ــد
اخت�صا�صاتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
�3 -3إبرام مذكرات التفاهم ذات ال�صلة باخت�صا�صات املركز .
�4 -4إقـ ــرار م�ش ــروع امليزانيــة ال�سنوية للمركــز بعد التن�سيق مع وزارة املاليــة  ،ورفعهــا
�إلى جمل�س الوزراء لالعتماد .
5 -5اعتماد احل�س ـ ــاب اخلتــامـي للمركـز قبل رفعــه �إلـى وزارة املالي ــة .
�6 -6إعداد تقرير ن�صف �سنوي عن ن�شاط املركز  ،ورفعه �إلـى جمل�س الوزراء .
7 -7اعتماد خطة تنظيــم العم ــل فـي املركز .
�8 -8إ�صــدار اللوائــح بقواعــد و�إجراءات منح ت�صاريح مكاتب ت�شغي ــل الق ــوى العاملـ ــة
الوطنية اخلا�صة .
9 -9تفـويــ�ض الـرئي�س التنفـيذي فـي �أي من اخت�صــا�صــاتــه .
الف�صـــل الرابـــع
الرئيــ�س التنفـيــذي واخت�صا�صاتــه
املــادة ( ) 9
يكون للمركز رئي�س تنفـيذي ي�صدر بتعيينه قرار من املجل�س بطريق التعاقد بعد موافقة
جمل ــ�س الــوزراء  ،ويكــون ملجلــ�س الإدارة ال�صالحيـ ـ ــة الكاملـ ــة ف ــي حتدي ــد االمتي ـ ــازات
واملخ�ص�صات املالية للرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 10
ميثل الرئي�س التنفـيذي املركز فـي �صالته بالغري  ،و�أمام الق�ضاء .
املــادة ( ) 11
يكون للرئي�س التنفـيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول
بها فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
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1 -1ت�سيري جميع �ش�ؤون املركز الإدارية  ،واملالية  ،والوظيفـية .
2 -2تنفـيذ خطة ت�شغيل القوى العاملة الوطنية .
�3 -3إعداد الهيكل التنظيمي للمركز والتق�سيمات الإدارية الفرعية واخت�صا�صاتها ،
ورفعـها إ�ل ــى املجلــ�س .
�4 -4إعداد م�شروعات مذكرات التفاهم  ،وعر�ضها على املجل�س .
�5 -5إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للمركز  ،ورفعهما �إلى املجل�س .
�6 -6إعداد خطة تنظيم العمل فـي املركز  ،ورفعها �إلى املجل�س .
�7 -7إعداد تقارير دورية عن �أعمال املركز  ،وعر�ضها على املجلـ�س .
 8 -8إ�ع ــداد خطـ ــط التدري ــب والت�أهي ــل ملوظف ــي املرك ــز لالرتق ــاء بقدراته ــم العلمي ـ ــة
والعمليـة .
�9 -9أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها املجل�س .
الف�صــل اخلامـــ�س
ماليــــة املركـــز
املــادة ( ) 12
تكون للمركز ميزانية �سنوية م�ستقلة يتم �إقرارها من قبل املجلــ�س  ،وتبــد أ� ال�سنــة املالي ــة
للمرك ـ ــز فـي الأول من �شهـ ــر ينايـ ــر  ،وتنتهـ ــي ف ــي احلـ ــادي والثالث ــني مــن �شه ــر دي�سمب ــر
من كل عام  ،وتبد�أ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ العمــل بهذا النظــام  ،وتنتهــي فـي احلــادي
والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
املــادة ( ) 13
تتك ــون م ــوارد املرك ــز مـ ــن االعتم ــادات الت ــي تخ�ص�صه ــا الدول ــة لـ ــه � ،إل ــى جان ــب ح�صيل ـ ــة
ما يتقا�ضاه املركز مقابل ما ي�ؤديه من خدمات .
املــادة ( ) 14
تودع �أموال املركز فـي ح�ساب خا�ص لدى �أحد امل�صارف املحلية املعتمدة فـي ال�سلطنة .

